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ÚVOD
Mezi turisticky nejatraktivnější města u  nás patří bezesporu moravská 
Olomouc. K  návštěvě láká nejen její historické centrum a  druhá největší 
městská památková rezervace u nás. Pro svou výjimečnou atmosféru se 
Olomouc stala místem konání řady konferencí, festivalů a  výstav. Mezi 
ty s  nejdelší tradicí se řadí Academia film Olomouc (AFO), Divadelní Flora 
a oblíbená Flora Olomouc.

Přestože procházka po historickém centru Olomouce může být pro návštěvníky 
s omezenou schopností pohybu náročná, stojí za to. Samotná náměstí jsou 
půvabná a vrátí vás o staletí zpět. Navštívit můžete Arcidiecézní muzeum, 
součást Muzea umění Olomouc, které představuje církevní umělecké sbírky. 
Nevynechejte ani návštěvu sousedící katedrály svatého Václava s druhou 
nejvyšší kostelní věží u nás.

Přehlídku historických pozoruhodností můžete doplnit poznatky o technice 
v Pevnosti poznání, ale i tam budete mít k historii města velmi blízko. Pokud 
expozice v interiérech rádi vystřídáte s přírodními krásami, pak se projděte 
Botanickou zahradou a Rozáriem.

Občerstvit se můžete v  restauraci U  Červeného volka nebo v  kavárně 
Naše Café. Další inspiraci pro procházky městem nabídnou pracovníci 
Informačního centra Olomouc.

Pokud se chcete připravit na  procházky Olomoucí, můžete využít mapu 
přístupnosti tras, kterou naleznete na webových stránkách www.olomouc.eu 
(www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/projekt-bezbarierova-olomouc).

Užitečným rádcem může být také Trend vozíčkářů Olomouc, kontakty 
naleznete na webové stránce www.trendvozickaru.cz. 

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu 
jsou k dispozici také na www.presbariery.cz. Byly zmapovány podle platné 
Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro 
místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



Vstup
Muzeum sídlí v  bývalém románském paláci 
moravských biskupů u  baziliky sv. Václava 
na olomouckém Přemyslovském hradě. 

Prostranství před vstupem do areálu má po-
vrch z hrubé dlažby ve sklonu (až 8 %). Dvou-
křídlá vstupní brána (šířka 2x 137 cm) vede 
na prostorné nádvoří opět s hrubou dlažbou 
bez sklonu. Vstupní dveře muzea jsou dvou-
křídlé (hlavní křídlo šířka 58 cm, vedlejší křídlo 
šířka 60 cm) a otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. Zvonková signalizace s  obou-
směrnou komunikací (výška 118 cm) je vpravo 
u  dveří. S  ohledem na  její vhodné umístění 
je objekt hodnocen jako částečně přístupný, 
přestože šířka hlavního křídla vstupních dveří 
je nedostatečná.

Interiér 
Ve vstupní hale muzea se nachází pokladna 
(pult výška 100 cm). K šatně (pult výška 118) 
a dále do expozičních prostor přízemí i suteré-
nu vedou jednokřídlé dveře s vysokým kamen-
ným prahem (výška 10 cm), za nimiž následu-
je přímá jednoramenná rampa (sklon 12,5 %, 
šířka 105 cm, délka 240 cm) s jednostranným 
madlem (výška 90 cm).  Do muzejní prodejny 
pak vede další jednoramenná rampa (sklon 
16,5 %, šířka 120 cm, délka 525 cm) s  jedno-
stranným madlem (výška 90 cm).

Z  Kočárovny v  přízemí objektu je přístup 
do  Klenotnice jednokřídlým dveřmi (šířka 
105 cm) přes +1 schod (výška 10 cm). Suterén-
ní expoziční prostory propojuje s Kočárovnou 
čtyřramenná rampa (sklon 11,5 – 13,5 %, šířka 
118-120 cm, délka 4x 900 cm) s  jednostran-
ným madlem (výška 90 cm). Podesty jsou 
dostatečné.

Zdíků palác je z tohoto traktu budovy přístup-
ný pouze po schodišti. 

V  přízemí vlevo od  pokladny se nachází ga-
lerie pro krátkodobé výstavy, přístup je bez 
převýšení, průchody jsou široké min. 80 cm. 
V  1. patře, které s přízemím propojuje osob-
ní výtah, je pět sálů se stálou výstavou ob-
razů a  kaple sv. Barbory s přímým vstupem 
z úrovně patra jednokřídlými dveřmi (šířka 98 
cm). Sály oddělují dvoukřídlé dveře (šířka 2x 
70 cm) bez prahů. Toalety v 1. patře jsou pou-
ze běžné.

Výtah
Výtah (mechanicky otevírané dveře šířka 
79 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 110 cm) spo-
juje přízemí a  1. patro. Manipulační prostor 
před výtahem je dostatečný. Klec je vybave-
na sklopným sedátkem, zrcadlo a madlo není 
k dispozici. Ovladač na nástupních místech je 
ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovlada-
čů uvnitř klece je 105 cm. 

Václavské nám. 811/4, Olomouc, tel: +420 585 514 111
www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/, info@muo.cz

Základní přehled přístupnosti

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM 
OLOMOUC



Hygienické zázemí
Upravená toaleta s odděleným vstupem z ná-
dvoří (dveře šířka 2x 58) se nachází v přízemí 
v  těsné blízkosti hlavního vstupu, u kterého 
je zvonková signalizace pro přivolání zaměst-
nance muzea. Částečně přístupná toaleta 
(dveře šířka 80 cm; kabina šířka 145 cm, hloub-
ka 157 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře 
do WC jsou označené a  otevírají se mecha-

nicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu 
od  vstupu do  kabiny je zprava. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 81 
cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklop-
nými madly.

Parkování
Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.



Vstup
Povrch prostranství před katedrálou tvoří 
hrubší mozaiková dlažba ve  sklonu (až 8%). 
Před vstupem do katedrály se nachází krát-
ké schodiště (+3 schody), které překonává 
přímá prudká rampa (sklon 15 %, šířka 115 cm, 
délka 318 cm) s oboustranným madlem (výš-
ka 92 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní 
křídlo šířka 92 cm, vedlejší křídlo šířka 101 cm) 
se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze 
zádveří (šířka 207 cm, hloubka 175 cm) vedou 
do předsálí další dvoukřídlé dveře (hlavní kří-
dlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 95 cm), 
které se otevírají mechanicky směrem ze zá-
dveří. 

Do  hlavní lodi katedrály vedou kyvné dveře 
(šířka 2x 91 cm).

Interiér
Interiér kostela je vybaven pevnými lavicemi. 
Manipulační prostor je dostatečný. Oltář se 
nachází nad +7 schody. 

Výtah
Výtah není k  dispozici. Převýšení je řešeno 
rampou (viz Vstup).

Hygienické zázemí
Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Václavské náměstí, Olomouc, tel: +420 733 742 800
www.katedralaolomouc.cz

Základní přehled přístupnosti

KATEDRÁLA  
SV. VÁCLAVA



Vstup
Pevnost poznání je interaktivní muzeum popu-
larizace vědy. Sídlí v areálu Korunní pevnůst-
ky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. 
science center, poskytujících neformální pro-
středí pro hravé objevování přírodních a spo-
lečenských jevů.

Povrch přístupového chodníku do  pevnosti 
tvoří rovný asfalt, který v průjezdu za robust-
ní vstupní bránou střídá hrubá historická dlaž-
ba s výraznými spárami. Na nádvoří je mlato-
vý povrch s jemným štěrkem. 

Dvoukřídlé vstupní dveře muzea (šířka 2x 
142 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. 
Za  nimi následují dvoje automatické dveře, 
které se otevírají do stran. Šířka průjezdu je 
dostatečná.

Interiér
Ve vstupní hale s hrubou kamennou podlahou 
se nachází pokladna (dveře šířka 83 cm, pult 
výška 90 cm), šatna (dveře šířka 80 cm, pult 
výška 80 cm) a dvě upravené toalety. 

Jednotlivá patra muzea propojuje osobní vý-
tah. Přístup je možný do  expozic ve  všech 
podlažích, dílny ve 2. patře i Laudonova sálu 
v přízemí. Při vstupech do jednotlivých částí 
jsou turnikety s  širokou postranní brankou. 
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. 
Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. 

Výtah
Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 
91 cm; klec šířka112 cm, hloubka 150 cm) spo-
juje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor 
před výtahem je dostatečný. Klec je vybave-
na madlem (výška 93 cm), zrcadlem na boční 
stěně a sklopným sedátkem. Ovladač na ná-
stupních místech je ve  výšce max. 102 cm, 
maximální výška ovladačů uvnitř klece je 
112 cm.

Hygienické zázemí
Dvě samostatné, zrcadlově řešené, přístup-
né toalety (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 
200 cm, hloubka 287 cm) se nacházejí v pří-
zemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené 
a  otevírají se mechanicky směrem ven. Pří-
stup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je 
zleva i zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy 
je dostatečný (šířka min. 97 cm). Toaletní 
mísy jsou vybaveny dvěma sklopnými madly.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

17. listopadu 939/7, Olomouc, tel: +420 585 634 145 
www.pevnostpoznani.cz, info@pevnostpoznani.cz   

Základní přehled přístupnosti

PEVNOST  
POZNÁNÍ



Vstup
Areál botanické zahrady s rozáriem, Zahradou 
smyslů pro nevidomé a dalšími celky se roz-
kládá na ploše tzv. Korunní pevnůstky v Bez-
ručových sadech. Rozsáhlý komplex má dva 
vstupy.

U  východního (spodního) vchodu do  rozária 
z ulice 17. listopadu je schodiště (-6 schodů), 
které překonává jednoramenná betonová ram-
pa (skon 6-8 %, šířka 423 cm, délka 790 cm) 
s oboustranným madlem (výška 90 cm). Ve-
dle otevřeného vstupu se nachází informační 
centrum s pokladnou (dveře šířka 99 cm, práh 
výška 2 cm, pult výška 81 cm). Navazující část 
areálu je v rovině, travnatá a růžová pole od-
dělují široké mlatovo-štěrkové nebo panelové 
cesty. Dále, směrem k západu začíná parková 
plocha stoupat. Převýšení u altánů je řešeno 
krátkými schodišti, která překonávají prudší 
betonové rampy (sklon až 15 %, délka max. 
500 cm).

Západní vstup v  horní části areálu je situo-
ván u mostku přes Mlýnský potok v blízkos-
ti hranolové strážní věže Michalský výpad. 
Betonový povrch mostu přechází přes úzký 
pruh hrubé dlažby (šířka 30 cm) do mlatovo-
-štěrový povrchu vstupního prostranství. 
Před infocentrem (dveře šířka 90 cm, pult 
výška 100 cm) s pokladnou a toaletami má pří-
stupová cesta výrazný podélný sklon (až 13 
%). Navazující areálové cesty jsou převážně 
asfaltové s proměnlivým sklonem (až 10 %).

Areál
Spodní část s rozáriem odděluje od horní za-
hrady pevnostní val s  alpinem, který překo-
nává centrálně umístěná soustava schodišť. 
Val lze při severní hranici areálu (kolem teniso-
vých kurtů) obejít po asfaltové cestě s výraz-
nějším podélným sklonem (až 11 %).

Zahrada smyslů určená pro nevidomé a slabo-
zraké návštěvníky se nachází blíže západnímu 
vstupu, se kterým je propojena asfaltovou ko-
munikací. Zvýšené záhony s haptickými prvky 
lemují rovné cesty s velkoformátovou dlažbou. 

Manipulační prostor v  celém areálu je do-
statečný. Všechny průjezdy jsou široké min. 
80 cm. Povrchy cest tvoří střídavě asfalt, be-
ton a mlat s jemným štěrkem. 

Hygienické zázemí
V  areálu jsou dvě upravené toalety, jedna 
v rozáriu a druhá u západního vstupu.

Částečně přístupná toaleta - Rozárium
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
94 cm; kabina šířka 204 cm, hloubka 278 cm) 
je samostatná a nachází se v kontejnerovém 
objektu. Před vstupem do  kabiny je vyrov-
návací nájezd (sklon 12,5 %, délka 100 cm) 
a  dvojitý práh (výška 2x 2 cm). Jednokřídlé 
dveře do  WC jsou označené a  otevírají se 
mechanicky směrem ven. Přístup k míse z po-
hledu od  vstupu do  kabiny je zleva. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šíř-
ka 140 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním 
pevným a jedním sklopným madlem. Součástí 
kabiny je sklopný přebalovací pult.

Bezručovy sady, Olomouc, tel: +420 585 225 566
www.flora-ol.cz, botanicka@flora-ol.cz

Základní přehled přístupnosti

BOTANICKÁ ZAHRADA  
A ROZÁRIUM 



Částečně přístupná toaleta – Západní vstup
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
80 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 174 cm) 
je samostatná a  je součástí infocentra (viz 
Vstup). Jednokřídlé dveře do WC jsou ozna-
čené a otevírají se mechanicky směrem ven. 
Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny 

je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy 
je dostatečný (šířka 131 cm). Toaletní mísa je 
vybavena pouze jedním pevným madlem.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.



Vstup
Povrch přístupové cesty tvoří rovná velkofor-
mátová dlažba. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 
2x 111 cm) se otevírají mechanicky směrem do-
vnitř. Z  prostorného zádveří v mírném podél-
ném sklonu (max. 3 %) vedou do interiéru další 
jednokřídlé dveře (šířka 89 cm), které se oteví-
rají mechanicky směrem ze zádveří.

Interiér
Prostory restaurace se nacházejí v  přízemí. 
Manipulační prostor v  interiéru je dostateč-
ný. Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. 
K dispozici jsou stoly (výška 76 cm) s možností 
podjezdu (výška 65 cm). 

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina 
šířka 188 cm, hloubka 184 cm) je samostat-
ná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře 
do  WC jsou označené a  otevírají se mecha-
nicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu 
od  vstupu do  kabiny je zprava. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 115 
cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným 
a jedním sklopným madlem. 

Parkování
Objekt má vlastní parkoviště, vyhrazené parko-
vací místo však není k dispozici.

Dolní náměstí 26/39, Olomouc, tel: +420 588 519 465
www.ucervenehovolka.cz

Základní přehled přístupnosti

HOSTINEC  
U ČERVENÉHO VOLKA



Vstup
Kavárna Naše Café je sociálním podnikem 
a  provozuje ho Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc. 

Přístupový chodník má povrch z rovné velko-
formátové dlažby. Vstupní dveře jsou dvou-
křídlé (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo 
šířka 75 cm) a  otevírají se mechanicky smě-
rem dovnitř. Zvonková signalizace u  vstupu 
není.

Interiér
Prostory kavárny se nacházejí v přízemí. Ma-
nipulační prostor v  interiéru je dostatečný. 
Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. 
K dispozici jsou stoly (výška 71 cm) s možnos-
tí podjezdu (výška 72 cm). 

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina 
šířka 162 cm, hloubka 279 cm) je samostatná 
a nachází se v zadní části kavárny. Jednokříd-
lé dveře do WC jsou označené a otevírají se 
mechanicky směrem ven. Přístup k míse z po-
hledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 
91 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pev-
ným a jedním sklopným madlem. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Dolní nám. 173/15, Olomouc, tel: +420 585 754 889
www.nasekafe.cz, kavarna@nasekafe.cz

Základní přehled přístupnosti

KAVÁRNA  
NAŠE CAFÉ



Vstup
Informační centrum je umístěno v  podloubí 
olomoucké radnice na  Horním náměstí. Po-
vrch náměstí tvoří převážně hrubší kamenná 
dlažba. Povrch bezprostředně před informač-
ním centrem tvoří rovná velkoformátová dlaž-
ba.

Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 90 cm) s vy-
sokým kamenným prahem (výška 4 – 5 cm) 
se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstu-
pem následuje vyrovnávací nájezd (sklon 
7,5 %, délka 100 cm).

Interiér
Prostor informačního centra se nachází v pří-
zemí. Manipulační prostor v  interiéru je do-
statečný, informační pult je ve výšce 120 cm. 
Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

Hygienické zázemí
Přístupná ani částečně přístupná toaleta není 
k dispozici. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Horní náměstí 583, Olomouc, tel: +420 585 513 385
www.tourism.olomouc.eu, infocentrum@olomouc.eu

Základní přehled přístupnosti

INFORMAČNÍ CENTRUM  
MĚSTA OLOMOUCE



Vstup
Veřejné WC se nachází v přízemí domu na Již-
ní straně Horního náměstí při začátku ulice 
Pavelčákova. Povrch přístupového chodníku 
tvoří rovná velkoformátová dlažba.  Do  do-
movního dvora vede kovové branka (šířka 77 
cm). 

Oddělení WC muži a WC ženy mají oddělené 
vstupy (dveře šířka 83 cm).

Částečně přístupná toaleta WC ženy
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
90 cm; kabina šířka 187 cm, hloubka 198 cm) 
je přístupná přes prostornou předsíň. Jedno-
křídlé dveře do WC jsou označené a otevírají 
se mechanicky směrem ven. Přístup k míse 
z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Pro-
stor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný 
(šířka 106 cm), v době mapování (10/2017) byl 
však omezen pevným přebalovacím pultem. 
Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými 
madly. 

Částečně přístupná toaleta WC muži
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 
88 cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 179 cm) 
je opět přístupná přes prostornou předsíň. 
Jednokřídlé dveře do  WC jsou označené 
a  otevírají se mechanicky směrem ven. Pří-
stup k míse z pohledu od vstupu do  kabiny 
je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy 
je dostatečný (šířka 81 cm). Toaletní mísa je 
vybavena dvěma sklopnými madly. 

Pavelčákova 11/1,  
Olomouc

VEŘEJNÉ WC  
– HORNÍ NÁMĚSTÍ



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM

OBJEKT  
PŘÍSTUPNÝ

    Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část 
alespoňs  jedním bezbariérovým vstupem. 
Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

  Rampy (mobilní i  pevné) před vstupem 
i  uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 
metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 me-
trů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je 
minimálně 110 cm.

  Dveře a  průchody jsou široké minimálně 
80 cm, platí i  pro vstupní (hlavní) křídlo 
dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maxi-
málně 2 cm.

  Pro překonání výškových rozdílů je k  dis-
pozici samoobslužný výtah a jeho rozměry 
jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní 
rozměr kabiny – šířka 100  cm x hloubka 
125 cm. Objekty s  plošinou nevyhodnocu-
jeme jako objekty přístupné.

  Pokud se jedná o  objekt s  toaletami pro 
veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – 
WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, 
že jsou všechny ostatní požadavky na pří-
stupnost naplněny, alespoň částečně pří-
stupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky 
níže).

  Povrchy a  sklon komunikací v  objektu 
a  jeho bezprostředním okolí výrazněji ne-
komplikují pohyb na vozíku.

 
Další informace o jednotlivých aspektech pří-
stupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 
doplňujících piktogramů a textu.

OBJEKT ČÁSTEČNĚ 
PŘÍSTUPNÝ
 

     Přístupná je jen část objektu nebo objekt 
nenaplňuje některé z požadavků uvedených 
u  objektu přístupného. Popis nesplněných 
požadavků je uveden v textu.

  Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstu-
pem i  uvnitř objektu mají sklon při délce 
do  3 metrů maximálně 16,5 %, při délce 
do  9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pev-
ných ramp je minimálně 110 cm.

  Dveře a  průchody jsou široké minimálně 
70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.

  Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 
70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm 
x hloubka 110 cm.

  Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dve-
ří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x 
hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou 
uvedeny v doplňujícím textu.

  Přístupnost WC není rozhodujícím fakto-
rem. Vzhledem ke  stávající přístupnosti 
prostředí v ČR by požadavek na existenci 
alespoň WC II. u objektů částečně přístup-
ných znamenal přeřazení velké části objek-
tů k objektům nepřístupným. 

  Před vstupem do objektu je maximálně je-
den schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech pří-
stupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí 
doplňujících piktogramů a textu.

OBJEKT OBTÍŽNĚ 
PŘÍSTUPNÝ NEBO 
NEPŘÍSTUPNÝ
 

  Přístup nebo pohyb po  objektu je zvlášť 
komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o  jednotlivých aspektech 
přístupnosti objektu jsou zaznamenány 
pomocí doplňujících piktogramů a textu.



DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY

OBTÍŽNÝ POVRCH
Piktogram se nachází jen u  objektů, 

u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným 
terénem. Obvykle se jedná o  neudržovanou 
historickou dlažbu z velkých nerovných kos-
tek s hlubokými spárami. Podrobnější informa-
ce uvádíme v doplňujícím textu.

OBTÍŽNÝ SKLON
Nakloněný terén v  bezprostředním 

okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovu-
jících nájezdů). Podrobnější informace uvádí-
me v doplňujícím textu.

BEZBARIÉROVÝ VSTUP HLAVNÍM 
VCHODEM

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který 
umožňuje vstup do přístupného nebo do čás-
tečně přístupného objektu (podrobnosti uvá-
díme v  doplňujícím textu).  V  případě, že je 
u vstupu do částečně přístupného objektu 1 
schod, piktogram je potlačený.

BEZBARIÉROVÝ VSTUP BOČNÍM 
VCHODEM

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup 
nebo vchod, který ve  srovnání s  hlavním 
vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrob-
nější informace o jeho umístění, parametrech 
a způsobu obsluhy (v některých případech je 
k  jeho použití potřeba asistence personálu) 
uvádíme v doplňujícím textu.

SCHODY
Počet schodů upřesňujeme v  doplňu-

jícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 
= 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 
schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší 
prostor bez výškových stupňů. V případě, že 
po překonání několika schodů do části budovy 
je přístup do dalších pater možný jen po dal-
ších schodech ve  větším počtu, nachází se 
v  textu upozornění: „schodiště”. Pokud se 
u objektu s tímto piktogramem doplňující text 
nenachází, v  objektu jsou schody v  sériích/
schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo 
možnosti je obejít.

TOČITÉ SCHODIŠTĚ
Schodiště, které velmi komplikuje do-

pomoc k  jeho překonání – např. zužující se 
schodové stupně, úzké průchody (užší než 
80 cm), snížené podhledy atp.

VÝTAH
Běžně použitelný výtah (samoobslužný 

provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.

PLOŠINA NEBO VÝTAH JEN PRO OSOBY 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo vý-
tah, které neslouží pro použití běžnou veřej-
ností, ale jejich použití je umožněno osobám 
s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je 
k obsluze všech těchto zařízení potřeba asis-
tence personálu. Informace o rozměrech, způ-
sobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti 
uvádíme v doplňujícím textu.

LIŽINY NEBO RAMPA
Ližiny nebo rampa (mobilní i  pevné), 

které slouží obvykle k  překonání několika 
schodů. Většinou je třeba počítat s prudším 
sklonem. V  doplňujícím textu upozorňujeme 
na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme pa-
rametry pevných ramp.

ÚZKÉ DVEŘE NEBO PRŮJEZDY
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, 

platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.



DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY

PŘÍSTUPNÁ TOALETA -  
WC I.

   Nachází se v dámských toaletách (případ-
ně v dámských i pánských) nebo je umístě-
na samostatně.

  Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy 
k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají 
směrem ven z kabiny.

  Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 
160 cm x hloubka 160 cm.

  Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) 
je minimálně 80 cm.

  U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosa-
hu osoby sedící na míse.

  Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro 
podjetí vozíku. Manipulační  prostor v  kabi-
ně není omezený dalším zařízením toalety.

V  případě, že se toaleta zamyká, informace 
o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňu-
jícím textu.

ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ TOALETA - 
WC II.

  Nachází se v dámských toaletách (případně 
pánských) nebo je umístěna samostatně.

  Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy 
k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají 
směrem ven z kabiny.

  Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 
140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační  
prostor musí být umístěný proti dveřím.

  Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) 
je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění 
na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím 
textu.

OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO 
NEPŘÍSTUPNÁ TOALETA - BĚŽNÉ WC

Toaleta není upravena pro použití osobami 
s omezenou schopností pohybu.
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